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RELEASE 
 

Atuante em sua maior parte no Grande Bom Jardim, vem desenvolvendo 

pesquisas e produções no campo da arte pública a mais de 13 anos. Trajetória marcada 

pela produção de artes em painéis pela cidade, bem como oficinas e intervenções, com 

parceiras de comunidades, escolas, ONGs, grupos e coletivos artísticos, prefeituras e 

centros culturais de Fortaleza e cidades por todo o estado do Ceará. 

 

ATIVIDADES 

 

Trabalha com aerografia e graffiti em vários segmentos. Possui experiência nas 

mais diversas possibilidades de produção, tais como: customizações, pinturas e 

comunicação visual, painéis, faixas, vitrines, pinturas 3-D, placas, quadras esportivas, 

estacionamentos e fachadas em escolas, casas, apartamentos, ETE’s (estação de 

tratamento de esgoto), comércios, etc. Participante de eventos de graffiti e arte urbana, 

locais e regionais, ministra oficinas de graffiti no Centro Cultural Bom Jardim, dentre 

outras instituições. 

 

PROJETOS 

 

- Co-fundador do grupo de graffiti e intervenções urbanas GP ARTE 

- Co-fundador do Coletivo A VOZ DA PERIFERIA 

- Integrante do Projeto Ruela 

 

EVENTOS, EXPOSIÇÕES E PRODUÇÕES 

 

- Exposição individual Ciclos Reciclando Conceitos, na multigaleria do Centro 

Cultural Bom Jardim, em 2015 

- Professor de graffiti do Projeto Jardim de Gente (CCBJ), atuando por duas 

edições, em 2017 

-  Artista Convidado para a 4° edição do Festival Concreto, em 2018 

- Artista Convidado para o Maloca Dragão 2018,  

- Artista Convidado para a primeira edição do CUMBUCOR,  



- Artista Selecionado no Festival de Graffiti RUAZ, (Teresina-PI), em 2018,  

-  Artista Convidado para a I Mostra Águas do Nordeste - COGERH, em 2019 

- Artista Convidado para a I Semana de Arte Urbana - Laboratório ACIDUM, em 

2019 

- Artista Convidado para a II Semana de Arte Urbana Benfica (SAUB), em 2019 

- Artista Selecionado para o I BOMB BEAT - Festival Além da Rua, em 2019 

- Artista Convidado para a 5° edição do Festival Concreto - Homenagem TÉIA 

VIVE, em 2019 

- Produção do evento Deusas dos Muros - Graffiti Feminino (Projeto Ruela), 

programação da Virada Sustentável em 2019. 

- Artista Convidado para Caravana SESC - Arte Encena, em 2019 

- 4town graffiti, em 2020 

- Oficinas de arte urbana/graffiti nos centros socioeducativos de Sobral e 

Canindezinho 

- Mutirão de graffiti praça da Granja Portugal 

- Mutirão de graffiti areninha da Granja Portugal 

 


